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JEGYZŐKÖNYV 

KIDS elnökségi ülés 

 

Időpont: 2020. szeptember 28. (hétfő) 18.00 óra.  

Helye: a KIDS iroda, 1052 Budapest, Piarista utca 1.  

Jelen vannak:

1. Dr. Török Csaba elnök 

2. Bereczky Judit főtitkár 

3. Magó Kinga alelnök 

4. Hernády Sára elnökségi tag 

5. Endrédi Józsefné FEB-elnök

 

Kimentette magát:

6. Vazul Zsolt alelnök 

7. Balogh Dániel elnökségi tag 

8. Pácz Tamás elnökségi tag 

 

Az elnök 18:05-kor imával nyitja meg az ülést. A jelenlévők egyhangú szavazással dr. Török Csaba 

elnököt választják meg az ülés levezető elnökéül. A jegyzőkönyv vezetésére felkérik Magó Kinga 

alelnököt. Hitelesítőnek Endrédi Józsefnét és Hernády Sárát kérik fel. A levezető elnök ismerteti a 

meghívóban kiküldött napirendi pontokat: 

Ima Dr. Török Csaba 

1. Előterjesztés a 2020/21-es tanév őszi versenyeinek elhalasztásáról. Határozathozatal. 

2. Előterjesztés a 2020/21-es tanévben a testnevelők támogatásának elhalasztásáról. 

Határozathozatal. 

3. Előterjesztés az idei tagdíjak csökkentéséről! Javaslat: Az eddigi összeg 20-30%-a, az idei tanév 

versenyeinek elmaradása miatt! 

4. Egyebek. 

 

Az elnökség a napirendet elfogadja. 

 

1. Előterjesztés a 2020/21-es tanév őszi versenyeinek elhalasztásáról. Határozathozatal. 
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Dr. Török Csaba elnök röviden ismertette, hogy a jelenlegi bizonytalan pandémiás helyzetben, és az 

elmaradt versenyek tükrében, kétséges, hogy ősszel hogyan lehet versenyt szervezni. Az iskolákban 

is sok a bizonytalanság, a félév karanténban most rendeződnek újra a csapatok. Az elnökség tagsága 

szerint sem érdemes most versenyt szervezni. Próbáljuk tavasszal a szokásos időben majd megtartani 

a versenyeinket.  

 

2/H-KIDS (2020.09.28.) számú határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy a 2020/2021-es tanév KIDS-kupa versenyeit bizonytalan 

ideig elhalasztják. Az őszre tervezett versenyeket nem rendezi meg a szövetség. 

 Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot. 

 

2. Előterjesztés a 2020/21-es tanévben a testnevelők támogatásának elhalasztásáról. 

Határozathozatal. 

 

Az elnökség az elmaradt versenyek miatt, az előző évben versenyeredményeket, összesített 

pontversenyt nem számol. A testnevelők részére tervezett pályázatot nem írja ki, amíg nem 

rendeződnek ismét a viszonyok. 

 

3/H-KIDS (2020.09.28.) számú határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy a 2020/2021-es tanévben a testnevelők számára a támogatási 

pályázatot nem írja ki.   

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot. 

 

3. Előterjesztés az idei tagdíjak csökkentéséről! Javaslat: Az eddigi összeg 20-30%-a, az idei 

tanév versenyeinek elmaradása miatt! 

Az elnökség rövid vita után úgy dönt, hogy a tagdíjakat, az elmaradt versenyek miatt az idei 

évre csökkenti. A csökkentés mértékében nem volt egyetértés, végül az 50% mellett döntött 

az elnökség. 
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4/H-KIDS (2020.09.28.) számú határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy a 2020/2021-es tanévre a tagiskolák 50%-os mértékű tagdíjat 

fizessenek.    

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot. 

 

6. Egyebek 

A napirendi ponthoz javaslat nem érkezett be. 

 

A levezető elnök az ülést 19:30-kor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Török Csaba 

elnök, levezető elnök 

 

 

 

_____________________________ 

Magó Kinga 

alelnök, jegyzőkönyv-vezető 

 

 

 

_____________________________ 

Hernády Sára  

elnökségi tag, hitelesítő 

 

 

 

_____________________________ 

Endrédi Józsefné 

FEB-elnök, hitelesítő 

 


